
 

www.desafiosolar.org 

Rio, 06 de outubro de 2014 

SUBMISSÃO DE TRABALHO  
 

Edital para apresentação de trabalhos em forma de palestra 
 

Objetivo: Incentivar a pesquisa e desenvolvimento e a troca de experiências sobre o tema 
Local: Centro de Monitoramento da AMPLA em Búzios. 
Data apresentação: 13/10/2014 e 16/10/2014  
Horário: a partir das 18h  
Chamada: Apresentação de trabalhos na forma de apresentação oral. 
Tema: ENERGIAS RENOVÁVEIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

 NORMAS PARA INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHOS   

 Os trabalhos deverão ser enviados na língua portuguesa;   

1. O resumo deverá ter no máximo 2800 (dois mil e oitocentos) caracteres com espaço em 1 (uma) página sem 
figuras, gráficos ou tabelas, com breves e concretas informações sobre: Introdução da temática, Justificativa e 
relevância do trabalho, Objetivos, Materiais e métodos empregados, Resultados e discussões e Conclusão do 
trabalho;   

 

2. O resumo na versão enviada para avaliação da Comissão Científica deve ser apresentado em parágrafo único, 
contendo título, autores e instituições vinculadas. Logo após o Resumo, escreva na próxima linha a expressão 
“Palavras-chave: com no mínimo três e no máximo seis”.   

 

3. Caso o resumo seja aprovado para a apresentação oral. O trabalho deverá ser aplicado no template padrão do 
evento que será enviado posteriormente para o autor do trabalho. 

 

4. O tempo máximo de cada apresentação deve ser de 15 minutos, com mais 5 minutos para perguntas. 

5. O resumo deverá ser enviado para o email: trabalhos@desafiosolar.org, até a data limite comunicada no início 
deste edital, contendo no assunto do e-mail a seguinte indicação: SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA 
APRESENTAÇÃO ORAL. No corpo do e-mail deverá conter o nome do palestrante, link para acesso ao currículo 
Lattes, Instituição de ensino onde estuda ou trabalha, endereço residencial e telefone celular de contato.  

 
6. Será emitido um certificado de apresentação de trabalhos em atividade de extensão chancelada pelo NIDES / 

UFRJ.  

 

 Informações: (21) 98119-7269  
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